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312ste Internationale
Modelspoorbeurs
Traditiegetrouw geven wij tijdens de eerste herfstbeurs van het jaar het startsein
voor de opening van het nieuwe modelspoorseizoen. Een seizoen dat weer bol
staat van de activiteiten rond het modelspoorgebeuren. Thuis haalt menigeen weer
de afdekdoeken van zijn modelbaan en begint vol goede moed aan de klus die
misschien in het voorjaar is blijven liggen, omdat ……??
Veel nieuw ideetjes zijn opgedaan en
moeten gerealiseerd worden. Wij helpen
u graag daarbij en hopen dat u op onze
beurzen die dingen vindt, die u zoekt.
Want op onze beurzen is (bijna) alles te
koop wat de modelspoorhobbyist nodig
heeft om zijn baan naar zijn wensen
in te richten, van schaal Z tot schaal
2, analoog of digitaal, oud of nieuw
huisjes, bomen, auto’s, begroeiing,
lantaarnpalen, bovenleiding, kortom
te veel om op te noemen. Zelfs de
liefhebbers van oud, blikken speelgoed
kunnen een keuze maken uit een ruim
aanbod.

Franz Jozef werd op 28 juni 1914 in
Sarajevo vermoord en dat was het begin
van de WO I.

GROTE INTERNATIONALE
www.MODELSPOORBEURS.nl
zaterdag 28 september 2013

www.rijnhal.nl

Olympus 1, Arnhem-zuid
De beurs wordt gehouden
van 10.00-16.00 uur
Entree  5,00

(kinderen t/m 12 jaar onder begeleiding gratis)

MODELSPOOR
BEURS AGENDA
Rijnhal Arnhem
8 februari 2014

Houten Euretco Expocenter

Aartshertog Franz Ferdinand
Toch willen wij met u heel even terug
gaan in de geschiedenis. Nee, geen
verhaal van een stoomlocomotief
of zoiets, maar iets heel anders.
Wist u dat in het verleden menig
prominent persoon ook al met een
modelspoorbaan heeft gespeeld? In
het begin van de 20ste eeuw speelde
Aartshertog Franz Ferdinand al met
treintjes. In zijn paleizen schijnt hij
veel en vaak met modelspoortreinen
in de weer te zijn geweest. Dit weetje
ontvingen wij van een goede vriend die
zich een beetje in het leven van deze
persoon verdiept heeft. Schitterend dat
wij zo’n Aartshertog ook onder onze
hobbyisten mochten scharen. Oh, en
voor mensen die meer van hem willen
weten; Aartshertog Franz Ferdinand was
een neef van Keizer Franz Jozef I die met
keizerin Sisi gehuwd was. Aartshertog

5 oktober 2013
9 november 2013
14 december 2013

Naar een hobby evenement dat nooit verveelt

GRATIS PARKEREN

Bel voor info: 0481 - 35 32 88

RAIL 2014
De voorbereidingen voor RAIL 2014 zijn
alweer in volle gang. De beurscommissie
is druk doende om modelspoorbeurzen
in binnen- en buiten af te reizen om
de mooiste baan voor u naar HOUTEN
te halen. Contacten zijn gelegd en er
zijn al verschillende contracten met
deelnemers afgesloten. De komst
van enkele zeer mooie banen is
geregeld. Het wordt weer een heel
bijzondere beurs met schitterende
modelspoorbanen. Gelukkig zijn er nog
steeds modelbouwers die zo ontzettend
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mooie scenery ’s kunnen maken,
ook in de ogen van de veeleisende
modelspoorbouwer.
Noteer dus alvast in uw agenda:
RAIL 2014 van 21 t/m 23 februari 2014
in EXPO HOUTEN te HOUTEN
Openingstijden: van 10:00 tot 17:00
uur, PARKEREN GRATIS Toegangsprijs:
€ 15,-- tegen inlevering van een
ingevulde kortingsbon € 2,-- korting.
Kinderen tot 12 jaar hebben gratis
toegang mits onder begeleiding van
een volwassene.
Project “Automatiseren modelspoorbaan”
Veel mensen hebben de afgelopen
beurzen de testbaan van het project
“Automatiseren van uw modelspoorbaan
kost geen banen” bezocht. Zij hebben
kunnen zien hoe wij 2 centrales inzetten
om treinen digitaal te laten rijden.
Gelukkig hebben wij al erg veel vragen
gekregen en een grote groep mensen
door mogen sturen naar de tafels van
de deelnemers die digitale spullen
aanbieden en de bezoekers nog verder
kunnen informeren. Wij mogen ook
weer een nieuwe deelnemer aan ons
project nl. PiCommIt. Zij bieden de
mogelijkheid om locs zowel analoog als
ook digitaal, dus door elkaar heen te
laten rijden. Misschien klink het heel
ingewikkeld, maar dat is het beslist niet.
De mensen die de testbaan bemannen
geven u informatie over alle
mogelijkheden die de verschillende
systemen bieden en verwijzen u voor
informatie graag
door naar de
deelnemers.
Het boekwerkje
is samengesteld
door alle
deelnemers aan
het project en
is te koop bij de
testbaan.

Analoog, digitaal of allebei?
Voor deze keuze staat menig modelspoorder, zeker als hij zijn
hobby na jaren weer oppakt. Waar veel hobbyisten tegenop
zien is het inbouwen van decoders in de locomotieven, zeker
als het een wat ouder of zeldzaam materieel is. Maar voor het
digitaal besturen van treinen hoef je niet per se decoders in al
je treinen te bouwen. Met de DINAMO digitale treinbesturing
kun je analoge én digitale locomotieven door elkaar laten
rijden op een gelijkstroombaan. Dus als er op zolder nog dozen
staan met treinen uit de vorige eeuw en je wilt toch met de
PC de modelbaan besturen en automatiseren, vergeet het
inbouwen van decoders en laat de unieke DINAMO elektronica
het werk doen. Maar ook locs die uitgerust zijn met een DCC
decoder kunnen op diezelfde baan rijden en daarom wordt
DINAMO een hybride systeem genoemd.
Het hart van de DINAMO besturing is de RM-U module,
zeg maar de digitale centrale. Daarop worden de diverse
modules aangesloten. Er zijn modules voor de blokken met
bezetmelders, voor magneetartikelen en digitale uitgangen.
Bij een DINAMO systeem heb je geen boosters met trafo’s
nodig, ook niet als je de baan en het aantal locomotieven
uitbreidt. Wat je wel nodig bij DINAMO hebt is een PC met een
treinbesturingsprogramma, zoals Koploper, iTrain of Rocrail.
DINAMO is in de 90-er jaren door VPEB ontwikkeld en
wordt inmiddels door vele honderden hobbyisten en
verenigingen, maar ook door Miniworld Rotterdam gebruikt.
Het oorspronkelijke systeem wordt onder de naam Classic
aangeboden en de productlijn is sinds begin 2013 aangevuld
met het Plug & Play concept. Hierbij kun je met nog minder
modules (en dus tegen een lagere investering) een start
maken met het besturen van je modelbaan.
Het DINAMO systeem wordt als kant en klaar systeem, maar
ook als bouwpakket op de markt gebracht door PiCommIT,
waar je ook terecht kunt voor advies en workshops.
PiCommIT heeft als uitbreiding op het DINAMO systeem,
maar ook om toe te passen bij andere digitale systemen, extra
modules ontwikkeld, zoals de DinaSys draaischijfbesturing.
Meer hierover in de volgende Modelspoorinfo.

Wij bieden aan: Ruimte voor advertenties.
Wij willen de Modelspoorinfo uitbreiden met advertenties.
De Modelspoorinfo telt een oplage van 2.500 stuks en wordt
gedrukt in full-color. Wilt u een advertentie plaatsen? Neem
dan contact op met het secretariaat van de Modelspoorbeurs.
(Zie gegevens van het secretariaat op laatste pagina
onderaan).
GEZOCHT:
Onlangs zijn wij in de Modelspoorinfo gestart met de rubriek
“Gezocht”. Wanneer u ons een mailtje stuurt met daarin
een specifieke vraag over een bepaald product of merk en
wij uw vraag niet kunnen beantwoorden dan plaatsen wij
deze in de Modelspoorinfo. Wanneer iemand uw vraag kan
beantwoorden, dan wel het specifieke onderdeel heeft dat u
zoekt, dan kan hij/zij met ons (via mail) contact opnemen en
brengen wij u bij elkaar. Voor de goede orde maken wij u er op
attent dat dit alleen een rubriek is voor zeer bijzondere zaken.
Oproep 4:
Een bezoeker heeft van de DR dubbeldeks garnituren op
N-schaal de volgende modellen in zijn bezit:
1. Minitrix tweewagen dubbeldeksgarnituur met interieur in
blauw beige kleuren;
2. PIKO tweewagen dubbeldeksgarnituur in groene uitvoering;
3. PIKO zeswagen dubbeldeksgarnituur in groene uitvoering.
Al deze dubbeldeksgarnituren komen uit het tijdperk 3.
Hij wil zijn verzameling DR dubbeldeksgarnituren
compleet maken met de nog ontbrekende vierwagen
dubbeldeksgarnituur van PIKO op N-schaal. Wie kan hem
verder helpen?
Oproep 5: “Rheingold 1983-1987”
Een hobbyist en publicist zoekt spullen van de laatste
Rheingold die van 1983 tot mei 1987 tussen Amsterdam en
Basel/München reed. Denk bijvoorbeeld aan dia’s, foto’s (ook
digitaal), DB-brochures, menukaarten, “Ihr Zugbegleiter”,
reserveringen, treinkaartjes, servies, DSG-tafelkleedjes, de
aardige souvenirs uit de Rheingoldclubwagen, etc.
Ook bijzondere herinneringen aan deze Rheingold zijn zeer
welkom. ron.hogenboom@agentschapnl.nl”
Oproep 6:
een treinhobbyist is op zoek naar een TWINBOX nummer
6827 en tevens naar 6 handregelaars nummer 6821 die
gebruikt kunnen worden bij de TWINBOX 6827.

Gespecialiseerd in modelbaanbesturing • Roco/Fleischmann Service Partner • Workshops

Marconistraat 15, 8013 PK Zwolle
038 - 337 64 79 06 - 51 83 77 96
www.picommit.nl info@picommit.nl

Oproep 7:
een verzamelaar van Koll catalogen wil zijn verzameling graag
compleet maken. Hij mist nog:
Koll’s Preiskatalog Märklin 00/H0 Gesamtausgabe 2010 en
Koll’s Spezialkatalog Märklin 00/H0 2010. Het liefst nieuw,
maar in goede staat is ook ok.
Bent u in het bezit van een van voornoemde voorwerpen en
wilt u die verkopen? Neem tijdens de beurs contact op met de
infobalie of mail ons: info@modelspoorbeurs.nl

Productnieuws:

VSM, De geschiedenis van de Veluwsche Stoomtrein
Maatschappij.
De titel van deze DVD doet haar naam duidelijk eer aan. Het
is een schitterende DVD die u de geschiedenis van de VSM
van 1975 tot heden laat zien. Prachtige, authentieke beelden
maken deze DVD het bekijken meer dan waard.
De hele ontwikkeling van de VSM wordt in beeld gebracht. Of
het nu gaat om de aankoop van materieel, of om de opbouw
van het stoomdepot in Beekbergen, het opzetten van de
werkplaats in Apeldoorn, de uitbouw van de verschillende
stations, het verwerven van de spoorlijn, alles passeert de
revue. Tussendoor worden de beelden afgewisseld door
prachtige opnamen van het landschap waar de stoomtreinen
doorheen rijden. Op een van de beelden is te zien hoe een
paard snel weg rent bij het passeren van een stoomtrein,
terwijl collega paard rustig blijft doorgrazen, eventjes zijn
kop verheft om het proestende en stomende monster te
bekijken, maar vervolgens weer lekker van het verse gras gaat
genieten. Ook krijgt u iets te zien over het jaarlijks terugkerend
evenement “Terug naar toen”. Andere hoogtepunten van
de DVD zijn de kleurenfilms uit 1975 met de 094 055, die
alleen dat seizoen heeft gereden: het allereerste evenement
“Terug naar Toen” in 1978 en de NS 3737, de sneltrein
stoomlocomotief van het Spoorwegmuseum op een half
afgebouwde draaischijf (die trouwens van station Oberhausen
is overgenomen). Als voorbeeld van de dieseltractie komt de
2530 uitgebreid aan bod. Het bezoek van treintje Thomas en
de activiteiten rond Sinterklaas worden ook niet vergeten.
Bijzonder mooi zijn de opnames die gemaakt zijn in Deventer,
waar op straatspoor een prachtige
stoomtrein rijdt. Helaas werd
dit spoor na deze rit door de NS
verwijderd. Zonde, echt heel
jammer. U merkt, deze DVD is echt
een aanrader. Er staat trouwens ook
nog een extraatje op de DVD. Wat
dat is? Deze verrassing laten wij aan
de kijker over.
VSM Toen en NU. Artikelnummer:
BP1360. Adviesprijs: € 19,95.
Speelduur: 67 min.

Raptor – digitaal brengt een 0-Ohm blokdetector op de
markt. Deze 0 – Ohm blokdecoder is speciaal ontwikkeld
voor digitale modelbaan bezetmelding en kan prima gebruikt
worden voor zowel binnen- als ook buitenbanen, want de
tuinversie is UV, zuur- en waterbestending en kan prima
weggewerkt worden in zand of grind. Er treedt geen stroomen spanningsverlies door de detector op. Het meetprincipe
is elektronisch en standaard geschikt voor 5 Amp. continu
en kan tijdelijke pieken van max. 10 Amp. aan. Er is geen
externe voeding nodig. Daarnaast worden ook stilstaande
locs gedetecteerd, louter op stroomverbruik van de loc- of
wagondecoder. De schakeluitgang is galvanisch gescheiden
van het digitale voedingssignaal en op elke gangbare S88
terugmelder of vergelijkbare terugmelder aan te sluiten.
Tevens is de blokdecoder inzetbaar in het brede spectrum van
modelspoorbanen lopend van spoor Z tot en met 2 (LGB). Wilt
u meer weten over deze 0-Ohm blokdecoder, bezoek dan de
site van Raptor (www.raptor-digital.eu)

Herfst, tijd van het winterklaar
maken van de tuin, het opruimen
van de tuinspullen enz. Maar ook
in de bossen is men volop bezig
met het beheer van de natuur.
Natuurlijk niet alleen in de herfst, maar het hele jaar door.
Wanneer bomen gerooid moeten worden zijn hier altijd een
heel stel mensen bij betrokken. Van boswachter tot beheerder,
van houtkapper tot transporteur. Voordat men een boom laat
omvallen wordt iedereen gewaarschuwd en van een afstand
ziet men de boom eerst heel langzaam vallen. Maar hoe groter
de valhoek van de boom wordt, hoe sneller het gaat. Dan
stort de reus met een klap op de grond en takken en bladeren
stuiteren vervolgens nog verschillende keren heen en weer.
Het voorgaande verhaal is realiteit, maar kunnen wij dit ook
op de modelbaan nabootsen? Ja natuurlijk, de firma NOCH
brengt een boom op de markt met aan de stam een decoder
in een servo ingebouwd. Deze decoder kan door alle digitale
centrales aangestuurd worden en men kan de boom naar
believen laten omvallen, waarbij het “natuurlijke” schouwspel
perfect wordt nagebootst, dus inclusief het naveren van
de takken! Prachtig om te zien en op een modelspoorbaan
natuurlijk levensecht.
Noch brengt deze set, inclusief de figuren op de markt in
een bijzondere voordeelverpakking (zoals de fabrikant zelf
aangeeft). Het artikelnummer van deze set is NOCH 51021, de
adviesprijs is € 49,99 en deze set is leverbaar vanaf november
2013.

Wij kennen ze allemaal wel, de kleine hulpjes die het de hobbyisten gemakkelijk
maken bij het uitoefenen van hun hobby. Voor de een kan het niet fijn genoeg
zijn om iets uit te boren, terwijl bij de ander het uiterst nauwkeurig herstellen
van hun lievelingskleinood op de eerste plaats staat. Hulp wordt dan gezocht bij
het minigereedschap en Proxxon is een van de grootste spelers op dit terrein.
Gekenmerkt door de opvallende kleur groen biedt de onderneming voor elk
wat wils. Zo heeft men bijvoorbeeld ook gedacht aan mensen die moeite
hebben om “zwaarder” gereedschap vast te houden. Wij realiseren ons dat
veel spelers op deze markt opereren, maar juist de aanwezigheid van uiterst
licht gereedschap dat toch aan de eisen van het veel zwaardere gereedschap
voldoet missen wij. Proxxon heeft binnen zijn assortiment een veelzijdig
boormachinetje waarvan de stroomvoorziening extern opgesteld moet worden.
Hierdoor wordt deze machine niet alleen veel lichter in gebruik, maar behoudt
zij ook de magnifieke eigenschappen van een “complete” machine.
Of de hobbyist iets moet schuren, zagen, gaatjes boren, frezen, uitzagen,
graveren, noem maar op, voor ieder karwei is handig gereedschap aanwezig.
Zelfs de veeleisende professional heeft keuze te over en kan naast het
hobbygereedschap ook kiezen uit een professionele lijn.
Het bekijken van de site van Proxxon is meer dan de moeite waard.
(www.proxxon.nl)
Wij adviseren u om onze site, www.modelspoorbeurs.nl te raadplegen voordat u afreist naar onze
Modelspoorbeurzen. Alleen op deze site treft u het laatste nieuws betreffende de Modelspoorbeurs aan.

Arnhem
Rijnhal

28 september 2013
8 februari 2014
Kijk op onze website
Openingstijden:
10.00 tot 16.00 uur
Parkeren Gratis
Toegangsprijs:
€ 5,-- per persoon**

Houten

Euretco-Expo-Center

Houten Rail 2014
Euretco-Expo-Center

5 oktober 2013
9 november 2013
14 december 2013
18 januari 2014
29 maart 2014
3 mei 2014
5 juli 2014
30 augustus 2014
4 oktober 2014
8 november 2014
13 december 2014

Openingstijden:
10.00 tot 17.00 uur

Openingstijden:
10.00 tot 15.00 uur
Parkeren Gratis
Toegangsprijs:
€ 7,-- per persoon**

tegen inlevering
ingevulde kortingsbon
€ 2,-- korting

21 februari 2014
22 februari 2014
23 februari 2014

Parkeren Gratis
Toegangsprijs:
€ 15,--

**Jongeren t/m 11 jaar gratis (onder begeleiding van een volwassene)

Tot ziens op de grootste Modelspoorbeurs van Europa,
waar men meestal ook vindt wat men zoekt!!!
Adres algemeen secretariaat en voor het aanmelden van de deelnemers:
R. Hobma 							
Pascalweg 6a							
Telefoon:
+31 (0)481 353288
6665 NX Elst (Gld) 						
Fax: 		
+31 (0)481 353519
ING Bank: 23 99 104						
E-mail:
info@modelspoorbeurs.nl
KvK: 09083739							
Website:
www.modelspoorbeurs.nl
BTW: NL 1615.93.367.B.01			
Copyright © 2004 - 2013 by HH. Hobmamodelbouw, Pascalweg 6A, 6665 NX ELST (Gelderland) Nederland
Aan genoemde informatie en/of prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.
Voor vergissingen en/of drukfouten zijn wij niet aansprakelijk, wijzigingen en correcties voorbehouden.

